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Assist me, some extemporal God of rhyme, for I am
sure I shall turn sonneteer. Devise, wit; write, pen;
for I am for whole volumes in folio.
William Shakespeare, Love’s Labour’s Lost
Scorn not the sonnet; critic, you have frowned,
Mindless of its just honours; with this key
Shakespeare unlocked his heart.
William Wordsworth, «Scorn not the Sonnet»
Think you, if Laura had been Petrarch’s wife,
He would have written sonnets all his life?
Lord Byron, Don Juan
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1. Els Sonets de Shakespeare1
El sonet és una composició poètica, normalment lírica, amb una
llarga tradició en la literatura occidental. Els seus orígens es remunten a principis del segle xiii, a la cort siciliana de Frederic II, amb
el poeta Giacomo da Lentini (1210-1260), que en fou l’inventor.
Qui en fixà les regles, però, fou Guittone d’Arezzo (1230-1294).
Més tard el seguiren Dante (Vita nuova, 1295), Petrarca (Canzoniere, 1374) i Michelangelo Buonarroti (1475-1564), i d’Itàlia s’expandí, a partir dels segles xv i xvi, a Europa, sobretot a Espanya,
França i Anglaterra, i ha estat una forma conreada fins als nostres
dies, també en català.2
Pel que fa a la forma, el sonet és un poema de catorze versos,
normalment en decasíl·labs o alexandrins (curiosament, el sonet
99 de Shakespeare té quinze versos). Hi ha tres tipus principals de
sonet: l’italià o petrarquista (el més usat en la literatura occidental),
l’anglès o shakespearià i el francès. El sonet italià o petrarquista
s’organitza en dos quartets i dos tercets, amb l’esquema de rimes
1
Faig constar el meu agraïment a Enric Gallén i a Joan Ramon Veny-Mesquida pels
útils comentaris i els múltiples suggeriments de millora que van fer a una versió preliminar
d’aquest estudi. Vull expressar també la meva gratitud a Marcel Ortín, que em va posar sobre la pista bibliogràfica de la «batalla del sonet» que tingué lloc a principis del segle xx en la
literatura catalana. Finalment, dono les gràcies a Joan Santanach per les seves observacions
tant de contingut com de forma.
2
Sobre el sonet en la literatura catalana, vegeu més avall l’apartat 3. Per a una visió
general del sonet com a forma literària, vegeu les entrades «Sonnet» i «Sonnet sequence»
dins Greene 2012: 1318-1322. Una molt bona història del sonet des dels inicis fins al
segle xvii és Spiller 1992. Per a un estudi més específic, centrat en l’evolució del sonet en la
poesia de Petrarca, Shakespeare i Baudelaire, vegeu Bermann 1988. Cousins & Howarth
(2011) repassen la història del sonet, centrant-se en Dante, Petrarca i sobretot en la tradició
sonetística anglosaxona des dels inicis fins als nostres dies.
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ÍNDEXS DE SONETS I DE PRIMERS VERSOS
I. Índex de sonets1
1. Dels sers més bells en desitgem fillada
3. Mira a l’espill i digues-li al que hi trobis
8. Per què, músic, fent música estàs trist?
9. Tems mullar uns ulls de vídua sens consol
12. Quan compto els tocs que són del temps la mida
17. Qui creurà, temps a vindre, ma cançó
18. Et podré comparar a un jorn d’estiu?
20. Rostre de dona amb natural pintura
23. Com actor imperfecte que en l’escena
27. Las del treball, demano ansiós al llit
29. Quan, del viure i dels homes avorrit
30. Quan en silenci al pensament m’acut
32. Si veus el jorn, que espero resignat
33. Molts cops he vist el sol, de bell matí
35. No sentis ja per ço que has fet més dol
37. Com un pare decrèpit veu gojós
44. Si ma carn fos de llei de pensament
50. Amb quanta de tristor vaig fent camí...!
51. Excusant mon amor la poca pressa
54. Oh, com més bella la beutat apar
55. Ni el marbre, ni els aurífics monuments
57. Què fer, sent vostre esclau, sinó sotjar
59. Si res hi ha nou, sinó que tot ço que és

S, 29
LS, 69
S, 30
LS, 70
S, 31
S, 32
LS, 71
LS, 72
S, 33
S, 34
S, 35
S, 36
LS, 73
S, 37
S, 38
LS, 74
S, 39
S, 40
S, 41
S, 42
LS, 75
S, 43
LS, 76

1
Segons ordenació numèrica ascendent, amb la referència a l’obra —Selecta de sonets
de Shakespeare (S) o «Líriques de Shakespeare» (LS)— i a la pàgina tal com les trobarà el
lector en aquesta reproducció facsimilar. Sobre la numeració errònia d’alguns dels sonets
en la reproducció facsimilar de Morera, que ja hem corregit en aquest índex i en els dos
següents, vegeu l’apartat 7 de l’«Estudi introductori». L’ortografia i la puntuació segueixen
les de l’edició modernitzada d’Olívia Gassol i Bellet (Morera i Galícia 2001).
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60. Com ones vers la platja pedregosa
61. És que ho vols que ta imatge em tingui alçades
64. Quan veig la mà del Temps com va desfent
66. La pau demano de la mort, cansat
68. Mapa és sa galta, doncs, del temps passat
70. Que et bescantin no et fa cap desfavor
71. No em portis dol, quan siga jo finat
73. El temps de l’any pots contemplar en mi
74. Mes no t’apenis; quan m’arribi ja
75. Ets per ma pensa com pel viure el pa
85. Ma musa silenciosa es manté a part
87. Adéu!, vals massa perquè et tingui jo
90. Odia’m, doncs, quan vulguis: mai com ara
91. Tal fa gala de llest, tal de ben nat
92. Mes fes quant vulguis per llevâ’t de mi
93. Dec viure, doncs, com enganyat marit
94. Els que s’abstenen de ferir poguent
95. Que dolç i amable fas el fingiment
96. Si ta falta és cinisme de jovent
97. Quin hivern és estat per mi l’absència
98. M’he passat lluny de tu la primavera
99. A la tendra viola he dit aixís
102. Sembla que no i se m’ha enfortit l’amor
105. No en digueu, del que sento, idolatria
106. Quan en cròniques veig del temps passat
109. Mai diguis que mon cor t’era traïdor
111. Queixeu’s de ma Fortuna, per favor
113. Tinc els ulls al cervell des que us deixí
116. No puc creure que hi hagi impediments
119. Quants de plors de sirena no he begut
121. Val més ser vil que no per vil tingut
127. No era bella en l’antic la morenor
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S, 44
S, 45
S, 46
S, 47
LS, 77
S, 48
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S, 50
S, 51
S, 52
LS, 78
S, 53
S, 54
S, 55
S, 56
S, 57
S, 58
S, 59
S, 60
S, 61
S, 62
S, 63
S, 64
S, 65
S, 66
S, 67
S, 68
S, 69
S, 70
S, 71
S, 72
LS, 79

128. Música meua: quan et veig polsant
129. Pèrdua d’esprit en rauxa vergonyosa
130. No té ulls de sol ma dama, ben segur
131. Amb tot i ésser com ets, ets tan tirana
137. Amor cego, què has fet amb els ulls meus
138. Quan jura mon amor que m’és fidel
140. Sigues prudent com ets crudel; forçar		
141. No t’aimo pas amb els ulls meus, a fe		
143. Vet-aquí: com pagesa cobdiciosa			
144. Dos amors de consol i damnació		
146. Centre vivent de mon fang pecador		
147. Mon amor és com febre, sempre ansiosa		
149. Com pots dir-me, crudel, que no t’estimo
154. Un jorn dormia Amor ben ajagut		

S, 73
S, 74
LS, 80
LS, 81
S, 75
S, 76
S, 77
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S, 79
S, 80
S, 81
S, 82
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S, 84

II. Índex alfabètic de primers versos en anglès2
A woman’s face with nature’s own hand painted
As a decrepit father takes delight
As an unperfect actor on the stage
Be wise as thou art cruel, do not press
Being your slave, what should I do but tend
But be contented when that fell arrest
But do thy worst to steal thyself away
Canst thou, O cruel, say I love thee not
Farewell, thou art too dear for my possessing
From fairest creatures we desire increase
From you have I been absent in the spring
Full many a glorious morning have I seen

LS, 72
LS, 74
S, 33
S, 77
S, 43
S, 51
S, 56
S, 83
S, 53
S, 29
S, 62
S, 37

2
L’ortografia i la puntuació segueixen les de l’edició Arden dels Sonnets (DuncanJones 1997).
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L’ortografia i la puntuació segueixen les de l’edició Arden dels Sonnets (DuncanJones 1997).
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How heavy do I journey on the way
How like a winter hath my absence been
How oft when thou, my music, music play’st
How sweet and lovely dost thou make the shame
If the dull substance of my flesh were thought
If there be nothing new, but that which is
If thou survive my well-contented day
In faith, I do not love thee with mine eyes
In the old age black was not counted fair
Is it thy will thy image should keep open
It is for fear to wet a widow’s eye
Let me not to the marriage of true minds
Let not my love be called idolatry
Like as the waves make towards the pebbled shore
Lo, as a careful housewife runs to catch
Look in thy glass, and tell the face thou viewest
Music to hear, why hear’st thou music sadly?
My love is as a fever, longing still
My love is strengthened, though more weak in seeming
My mistress’ eyes are nothing like the sun
My tongue-tied Muse in manners holds her still
No longer mourn for me when I am dead
No more be grieved at that which thou hast done
Not marble, nor the gilded monuments
O, for my sake do you with Fortune chide
O how much more doth beauty beauteous seem
O never say that I was false of heart
Poor soul, the centre of my sinful earth
Shall I compare thee to a summer’s day?
Since I left you, mine eye is in my mind
So are you to my thoughts as food to life
So shall I live, supposing thou art true
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Some glory in their birth, some in their skill
Some say thy fault is youth, some wantonness
Th’expense of spirit in a waste of shame
That thou art blamed shall not be thy defect
That time of year thou mayst in me behold
The forward violet thus did I chide
The little love-god lying once asleep
Then hate me when thou wilt, if ever, now
They that have power to hurt, and will do none
Thou art as tyrannous, so as thou art
Thou blind fool love, what dost thou to mine eyes
Thus can my love excuse the slow offence
Thus in his cheek the map of days outworn
Tired with all these for restful death I cry
’Tis better to be vile than vile esteemed
Two loves I have, of comfort and despair
Weary with toil, I haste me to my bed
What potions have I drunk of siren tears
When I do count the clock that tells the time
When I have seen by time’s fell hand defaced
When in disgrace with fortune and men’s eyes
When in the chronicle of wasted time
When my love swears that she is made of truth
When to the sessions of sweet silent thought
Who will believe my verse in time to come
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III. Índex alfabètic de primers versos en català
A la tendra viola he dit aixís
Adéu!, vals massa perquè et tingui jo
Amb quanta de tristor vaig fent camí...!
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Some say thy fault is youth, some wantonness
Th’expense of spirit in a waste of shame
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That time of year thou mayst in me behold
The forward violet thus did I chide
The little love-god lying once asleep
Then hate me when thou wilt, if ever, now
They that have power to hurt, and will do none
Thou art as tyrannous, so as thou art
Thou blind fool love, what dost thou to mine eyes
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Thus in his cheek the map of days outworn
Tired with all these for restful death I cry
’Tis better to be vile than vile esteemed
Two loves I have, of comfort and despair
Weary with toil, I haste me to my bed
What potions have I drunk of siren tears
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III. Índex alfabètic de primers versos en català
A la tendra viola he dit aixís
Adéu!, vals massa perquè et tingui jo
Amb quanta de tristor vaig fent camí...!
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Amb tot i ésser com ets, ets tan tirana
Amor cego, què has fet amb els ulls meus
Centre vivent de mon fang pecador
Com actor imperfecte que en l’escena
Com ones vers la platja pedregosa
Com pots dir-me, crudel, que no t’estimo
Com un pare decrèpit veu gojós
Dec viure, doncs, com enganyat marit
Dels sers més bells en desitgem fillada
Dos amors de consol i damnació
El temps de l’any pots contemplar en mi
Els que s’abstenen de ferir poguent
És que ho vols que ta imatge em tingui alçades
Et podré comparar a un jorn d’estiu?
Ets per ma pensa com pel viure el pa
Excusant mon amor la poca pressa
La pau demano de la mort, cansat
Las del treball, demano ansiós al llit
Ma musa silenciosa es manté a part
Mai diguis que mon cor t’era traïdor
Mapa és sa galta, doncs, del temps passat
Mes fes quant vulguis per llevâ’t de mi
Mes no t’apenis; quan m’arribi ja
M’he passat lluny de tu la primavera
Mira a l’espill i digues-li al que hi trobis
Molts cops he vist el sol, de bell matí
Mon amor és com febre, sempre ansiosa
Música meua: quan et veig polsant
Ni el marbre, ni els aurífics monuments
No em portis dol, quan siga jo finat
No en digueu, del que sento, idolatria
No era bella en l’antic la morenor
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No puc creure que hi hagi impediments
No sentis ja per ço que has fet més dol
No t’aimo pas amb els ulls meus, a fe
No té ulls de sol ma dama, ben segur
Odia’m, doncs, quan vulguis: mai com ara
Oh, com més bella la beutat apar
Pèrdua d’esprit en rauxa vergonyosa
Per què, músic, fent música estàs trist?
Quan compto els tocs que són del temps la mida
Quan, del viure i dels homes avorrit
Quan en cròniques veig del temps passat
Quan en silenci al pensament m’acut
Quan jura mon amor que m’és fidel
Quan veig la mà del Temps com va desfent
Quants de plors de sirena no he begut
Que dolç i amable fas el fingiment
Que et bescantin no et fa cap desfavor
Què fer, sent vostre esclau, sinó sotjar
Queixeu’s de ma Fortuna, per favor
Qui creurà, temps a vindre, ma cançó
Quin hivern és estat per mi l’absència
Rostre de dona amb natural pintura
Sembla que no i se m’ha enfortit l’amor
Si ma carn fos de llei de pensament
Si res hi ha nou, sinó que tot ço que és
Si ta falta és cinisme de jovent
Si veus el jorn, que espero resignat
Sigues prudent com ets crudel; forçar
Tal fa gala de llest, tal de ben nat
Tems mullar uns ulls de vídua sens consol
Tinc els ulls al cervell des que us deixí
Un jorn dormia Amor ben ajagut
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Amb tot i ésser com ets, ets tan tirana
Amor cego, què has fet amb els ulls meus
Centre vivent de mon fang pecador
Com actor imperfecte que en l’escena
Com ones vers la platja pedregosa
Com pots dir-me, crudel, que no t’estimo
Com un pare decrèpit veu gojós
Dec viure, doncs, com enganyat marit
Dels sers més bells en desitgem fillada
Dos amors de consol i damnació
El temps de l’any pots contemplar en mi
Els que s’abstenen de ferir poguent
És que ho vols que ta imatge em tingui alçades
Et podré comparar a un jorn d’estiu?
Ets per ma pensa com pel viure el pa
Excusant mon amor la poca pressa
La pau demano de la mort, cansat
Las del treball, demano ansiós al llit
Ma musa silenciosa es manté a part
Mai diguis que mon cor t’era traïdor
Mapa és sa galta, doncs, del temps passat
Mes fes quant vulguis per llevâ’t de mi
Mes no t’apenis; quan m’arribi ja
M’he passat lluny de tu la primavera
Mira a l’espill i digues-li al que hi trobis
Molts cops he vist el sol, de bell matí
Mon amor és com febre, sempre ansiosa
Música meua: quan et veig polsant
Ni el marbre, ni els aurífics monuments
No em portis dol, quan siga jo finat
No en digueu, del que sento, idolatria
No era bella en l’antic la morenor
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No puc creure que hi hagi impediments
No sentis ja per ço que has fet més dol
No t’aimo pas amb els ulls meus, a fe
No té ulls de sol ma dama, ben segur
Odia’m, doncs, quan vulguis: mai com ara
Oh, com més bella la beutat apar
Pèrdua d’esprit en rauxa vergonyosa
Per què, músic, fent música estàs trist?
Quan compto els tocs que són del temps la mida
Quan, del viure i dels homes avorrit
Quan en cròniques veig del temps passat
Quan en silenci al pensament m’acut
Quan jura mon amor que m’és fidel
Quan veig la mà del Temps com va desfent
Quants de plors de sirena no he begut
Que dolç i amable fas el fingiment
Que et bescantin no et fa cap desfavor
Què fer, sent vostre esclau, sinó sotjar
Queixeu’s de ma Fortuna, per favor
Qui creurà, temps a vindre, ma cançó
Quin hivern és estat per mi l’absència
Rostre de dona amb natural pintura
Sembla que no i se m’ha enfortit l’amor
Si ma carn fos de llei de pensament
Si res hi ha nou, sinó que tot ço que és
Si ta falta és cinisme de jovent
Si veus el jorn, que espero resignat
Sigues prudent com ets crudel; forçar
Tal fa gala de llest, tal de ben nat
Tems mullar uns ulls de vídua sens consol
Tinc els ulls al cervell des que us deixí
Un jorn dormia Amor ben ajagut
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Val més ser vil que no per vil tingut
Vet-aquí: com pagesa cobdiciosa
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